
 
 

 چ

 170                          2/ شماره  45/ دوره  1400مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال 

 ندانی دمیناسطح به  باندینگ نسل پنجم های مختلف بر استحکام باند برشی اسیداچتأثیر 

 
 *1، عاطفه یوسفی جوردهی 2، محسن جعفری 1 محمدعلی مقدم

 ، زنجان، ایرانعلوم پزشکی زنجاندانشگاه ، دانشکده دندانپزشکی، استادیار گروه ترمیمی 1

 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران، دندانپزشک 2

 17/1/1400تاریخ پذیرش:   20/5/99تاریخ ارائه مقاله: 

 

 چکیده

ن ماز درسيد اده از ستفاامينا با  ارساختری در يزساختاات رتغييرد يجاا ،يتزكامپوهای  و استحکام ترميممين گير روش اساسی تا مقدمه: 

ه بهای مختلف بر استحکام باند برشی باندينگ نسل پنجم به سطح مينای دندان  اسيداچاين مطالعه به منظور مقايسه اثر . مناسب میباشد

 انجام شد.آزمايشگاهی صورت 

 Morva-Etch ،Kimia ،Ultra-Etchهای  اسيداچتايی بر اساس  20گروه  4عدد دندان پره موالر انسانی جمع آوری و به  80 مواد و روش ها:

 Z250 (3Mمولد پرشده باكامپوزيت  ،Single Bond (3M ESPE, USA)استفاده از و  مينای دندان نمودن اچ پس ازتقسيم شدند.  Etch-Riteو 

ESPE,USA ) 30) سپس نمونه ها در دستگاه ترموسيکلبر روی سطح آماده شده دندان قرار داده و كيور شد. ميلی متر مربع  2به سطح مقطع 

. ميزان استحکام باند برشی نمونه ها با استفاده قرار گرفتند دور 500درجه(  5ثانيه دمای  30درجه و  25ثانيه دمای  20درجه،  55دمای  ثانيه

ميلی متر، اندازه گيری  5/0نيوتن به وسيله تيغه چاقويی شکل با ضخامت انتهايی  120و نيروی  mm/min 5/0ا سرعت بدستگاه اينسترون از 

 (.>05/0P) مورد بررسی آماری قرار گرفتند SPSS24شد. داده های بدست آمده توسط آناليز واريانس يک طرفه و آزمون توكی در نرم افزار 

 شتنشان داد ميان استحکام باند برشی گروه های مورد بررسی اختالف معنی داری وجود دا One-way ANOVAنتايج آزمون  یافته ها:

Effect of Different Acid-Etchings on the Shear Bond Strength to the Enamel Using the 

Fifth-Generation Dentin Bonding Agent 
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Introduction: Changes in the enamel structure using a suitable acid for adequate time are the basic method of retention and 

strength of the composite restorations. This in vitro study aimed to compare the effect of different acid etching on the shear 

bond strength to the enamel surface using the fifth-generation dentin bonding.  
Materials and Methods: In total, 80 human pre-molar teeth were collected and divided into four groups of 20 teeth per 

group based on the acid etching of Morva-Etch, Kimia, Ultra-Etch, and Etch-Rite. After enamel etching and using Single Bond 

(3M ESPE-USA), 2 mm cross-sectional mold filled with Z250 composite (3M ESPE-USA) was placed on the treated tooth 

surface and cured. The samples were then placed in a thermocycler (500 cycles) (30 sec at 55˚C, 20 sec at 25˚C, and 30 sec at 

5˚C). Furthermore, the shear bond strength was measured and recorded using the Instron testing machine with a crosshead 

speed of 0.5 mm/min and a force of 120 N through a knife blade with a final thickness of 0.5 mm. The obtained data were 

statistically analyzed in SPSS software (version 24) using one-way ANOVA and Tukey’s test. A p-value less than 0.05 was 

considered statistically significant. 

Results: The results of one-way ANOVA showed a significant difference among the studied groups regarding shear bond 

strength (P<0.05). The Tukey’s test also revealed that the shear bond strength of Morva-Etch acid etching was significantly 

higher than that of the other groups; however, no significant difference was found among the other acid etchings in this regard.  
Conclusion: According to the results of this study, the shear bond strength of Iranian Morva-Etch to the enamel was the 

highest, compared to the other groups. Moreover, Kimia, Ultra-Etch, and Etch-Rite provided sufficient shear bond strength to 

the enamel.  
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(05/0P< آزمون تعقيبی توكی نشان داد .)اسيداچ Morva_Etch ا ه اسيداچو ساير  شتبيشترين استحکام باند را نسبت به ساير گروه ها دا

 د.شتنتفاوت معنی داری با يکديگر ندا

نسبت به ساير گروه ها داشت  را بيشترين استحکام باند برشی به مينا Morva-Etchايرانی  اسيداچبر اساس نتايج اين مطالعه،  نتیجه گیری:

  نيز استحکام برشی كافی جهت حفظ باند ايجاد ميکنند. Etch-Riteو Kimia ،Ultra-Etch اسيداچو سه 

 اسيداچاستحکام باند برشی، كامپوزيت رزين، مينا،  :کلمات کلیدی
 . 170-77:  2/ شماره  45دوره  1400مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه
پوسیدگي و درمان آن همیشه یكي از مسائل مهم 

 دو مسئله تحقیقات ودندانپزشكي بوده است، در مورد این 

مطالعات فراواني انجام گرفته و همواره سعي شده که عالوه 

روش های درماني هم به  ،بر یافتن طرق موثر پیشگیری

کم هزینه  ،نهایت درمان با دوامدر نحوی طراحي شوند که 

یكي از شرایط الزم و مهم جهت  .باشدقابل دسترس و 

ه آل با دیواره های تطابق کامل و اید ،انتخاب ماده ترمیمي

حفره مي باشد تا بتوان ریزنشت بین ترمیم و دندان را به 

حداقل رساند. پیشرفت های شگفت انگیزی هم که در زمینه 

همه  ،تكنیک و مواد حاصل شده است ،درمان های زیبایي

چه بیشتر رضایت بیماران از نظر ظاهر و  با هدف تامین هر

ا زمینه رزین کامپوزیت هکیفیت ترمیم ها مي باشد. در این 

پیشرفت های قابل توجهي  ،اسیداچکاربرد  هایو روش 

 هایي که پیشرفت از گیری بهره با دندانپزشكان (1).داشته اند

 با استفاده و گرفته صورت دندان همرنگ ترمیم های زمینه در

 دندان، زیبایي بازسازی بر عالوه کارانه محافظه تكنیكي از

 (2).نمایند مي تامین نیز را

 ،مالگامآی در گذشته برای برقراری ثبات و گیر ترمیم ها

سالم دندان بود، در صورتي  راغلب نیاز به برداشتن ساختا

که با کاربرد سیستم های باندینگ در اکثر موارد نیاز به این 

دان دن حد فاصل ریزنشت را در ،کار نمي باشد. چسبندگي

و ترمیم کاهش مي دهد و به دنبال آن حساسیت بعد از 

ترمیم و پوسیدگي های ثانویه کاهش مي یابد. ترمیم های 

نیروهای فانكشنال را از سطح باندینگ به دندان  ،باند شده

انتقال مي دهند و توانایي تقویت نمودن ساختمان دندان 

 به نيرزی مواد اتصال مكانیسمضعیف شده را نیز دارند. 

 ماده کاربرد توسط که است ای مكانیسم ساده دندان مینای

 از برخورداری دلیل به مینا گیرد. سطح صورت مي اچینگ

 باند یكنواخت، ساختاری و مواد معدني باالی میزان

 به .کند مي ایجاد رزیني با مواد مناسبي میكرومكانیكال

 لبه ریزنشت حداقل مینا بر سطح اچینگ ماده کاربرد عالوه

 (2و3).دارد همراه به را ای

 اچینگ روش رایج ایجاد خشونت سطحي برای پیوند 

نگ به اچیبه عبارت دیگر،  میكرومكانیكي بهتر مي باشد.

معنای ناصاف کردن سطح دندان طي کاربرد یک اسید مي 

 سال در بار اولین فسفریک اسید با مینا سطح اچینگباشد. 

اسید یا محلول  (4).گردید معرفي Buonocoreتوسط  1955

Conditioning  سطح دندان را که قبال دارای انرژی سطحي

کم و اسمیر الیر بوده، تغییر داده و انرژی سطحي آن را 

 (5).افزایش مي دهد

ت برداش اچینگ از این جهات به باندینگ کمک مي کند:

دبری ها و باالبردن انرژی سطحي مینا به نحوی که موجب 

افزایش ، سطح مینا توسط رزین مي شودمرطوب سازی 

سطحي از مینا که جهت باندینگ به رزین در دسترس 

 (5).است

میكرومتر از سطح مینا را برداشته و الیه ای  10 اسیداچ

هنگامي  (6).میكرومتر ایجاد مي نماید 5-50متخلخل به عمق 
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که ماده ای با پایة رزیني و خاصیت سیالیت، روی سطوح 

امنظم قرار میگیرد، رزین به داخل سطح نفوذ اسید اچ شده ن

 کرده و همزمان این نفوذ به دلیل فرآیند موئینگي تشدید 

شود. سپس مونومرهای موجود در این ماده پلیمریزه  مي

ل كگردد. ش شده و ماده در داخل سطوح مینایي قفل مي

گیری استطاله های میكروسكوپي رزیني در داخل تخلخل 

 س فرآیند چسبندگي رزین به مینا های سطح مینا، اسا

 (7و8).باشد مي

اچینگ میتوان به نوع و غلظت  از عوامل مؤثر بر میزان 

ت حال ،یظ کنندهعامل غل ،اسید درصداسید مورد استفاده، 

ماده اچ کننده )ژل، نیمه ژل، محلول آبي(، مدت زمان اچ 

کردن، مدت زمان شستشو، ترکیب شیمیایي و شرایط مینا، 

دندان )دائمي یا شیری( و تمیز نگهداشتن ناحیه اچ شده نوع 

  (9).داز آلودگي بزاق و رطوبت اشاره نمو

یكي از مشكالت دندانپزشكان عدم آگاهي آنان از 

کیفیت تولید محصوالت ایراني است که همین امر آنان را 

ترغیب کند. هدف از این خارجي به استفاده از محصوالت 

 Kimiaو  Morva-Etchمطالعه مقایسه اثر اسید های ایراني 

بر روی  Etch-Riteو  Ultra-Etchو اسید های خارجي 

استحكام باند برشي باندینگ نسل پنجم به سطح مینای اچ 

 د.وب in vitroشده به صورت 

 ها مواد و روش

دد ع 80برای انجام این تحقیق تجربي آزمایشگاهي، 

دندان پره موالر انساني جمع آوری شده و از هرگونه بقایای 

بافتي پاک و تا زمان انجام تحقیق در محلول تیمول 

 نگهداری شدند. سپس دندان ها در آکریل آکروپاس

(Marlic-Iran)  تایي تقسیم  20گروه  4به  و شدهمانت

 .شدند

، Morva- Etch37% (Morvabon,Iran) اسید، 1گروه  در

در  ،Kimia 37% (Aghel manesh,Iran) اسیداچ، 2گروه در 

و در Ultra- Etch 35% ( (Ultradent,USAاسید ، 3گروه 

استفاده Etch-Rite 38% (Pulpdent,USA ) اسید ،4گروه 

 شد.

بر اساس  ثانیه 20مورد نظر به مدت  مینایسپس 

ثانیه  30به مدت  و دهشاچ  ،دستورالعمل کارخانه سازنده

. برای شدشو داده و خشک  آب و هوا شست وبا پوآر 

 Singleتكمیل آماده سازی سطح از عامل اتصال دهنده 

Bond(3M ESPE,USA استفاده شد؛ به این صورت که با )

 از عامل اتصال دهنده روی سطح دو الیه ،استفاده از برس

ثانیه با پوار هوا برای تبخیر  5تا  2قرار گرفته و هر الیه 

طبق دستور  ثانیه 20نازک گردید. سپس به مدت  ،حالل

 LEDبا دستگاه  2mw/cm920 و شدت  کارخانه ی سازنده

کیور شد. پس از کیور  (Woodpecker, China) الیت کیور

 Z250 (3M کردن عامل اتصال دهنده مقداری کامپوزیت

ESPE-USA درون مولد پالستیكي شفافي به سطح مقطع )

گرفت؛ به طوری که کامپوزیت به میلي متر مربع قرار  2

صورت محدب از انتهای مولد بیرون زده شد تا تمام سطح 

آماده سازی شده با کامپوزیت درگیر شود. مولد پرشده 

باکامپوزیت بر روی سطح آماده شده دندان قرار داده شد و 

 ثانیه از هر 20از سه جهت مزیال، دیستال، باکال به مدت 

به وسیله تیغ بیستوری برش جهت کیور شد. سپس مولد 

داده شد و به آهستگي از کامپوزیت جدا شد. نمونه ها پس 

 (10).از آماده شدن، در آب مقطر قرار داده شدند

آماده سازی تمامي نمونه ها در یک روز انجام گرفت. 

 سپس نمونه ها به مدت یک هفته در دستگاه انكوباتور

(Peking,Iran)  اد در آب مقطر درجه سانتي گر 37در دمای

س سپ به منظور شبیه سازی با محیط دهان غوطه ور شدند.

 500نمونه ها در دستگاه ترموسیكل قرار گرفت و تعداد 

درجه  55ثانیه دمای  30) ثانیه 80سیكل چرخه به مدت ترمو

ثانیه دمای  30درجه اتاق و  25ثانیه دمای  20 ،سانتي گراد
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جام گرفت. مجددا درجه سانتي گراد( بر روی آن ها ان 5

درجه  37ساعت در دستگاه انكوباتور  24نمونه ها به مدت 

 گردد. آزادقرار داده شدند تا تنش های ناشي از اعمال فوق 

به منظور بررسي آزمون استحكام باند برشي، نمونه ها 

با سرعت  (Zwick Roell,Germany) در دستگاه اینسترون

mm/min 5/0  نیوتن به وسیله  120قرار داده شدند و نیروی

میلي متر )به  5/0تیغه چاقویي شكل با ضخامت انتهایي 

نحوی که تیغه در نزدیک ترین فاصله ممكن به محل اتصال 

ترمیم و دندان به صورت عمود قرار گیرد( وارد و نیروی 

با  شكست توسط مانتیور دستگاه برحسب نیوتن ثبت شد.

 ،ه دندانوزیت بتقسیم نیرو بر سطح مقطع محل اتصال کامپ

 .ردیدگ اسكال محاسبهپبرحسب مگا  استحكام باند برشي

ها با  اسیداچ PHپس از بررسي استحكام باند برشي، 

 ,Macherey-Negal GmbH & CoKG) سنج PHاستفاده از 

Germany) ویسكومتر و ویسكوزیتي آنها با استفاده از 

Brokfield, USA) ( حسب سانتي پویز بر (Centipoise) 

 (.1 )جدول اندازه گیری شد

. برای داده شدند 24نسخه SPSS داده ها وارد نرم افزار 

 مشخص و جهت میانگین و انحراف معیار ،های کمي پیوسته

 ،هابودن پراکندگي آن نرمالتوزیع متغیرها به لحاظ  بررسي

 سپس به. از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد

 گروه مورد چهارمنظور مقایسه ی استحكام باند برشي در 

طح سمطالعه از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید. 

 در نظر گرفته شد. 05/0 ،معناداری برای همه تحلیل ها

 

 و ویسكوزیتي اسید اچ های مورد بررسي PH:  1جدول 

 Morva-

Etch 
Kimia Ultra-

Etch 

Etch-

Rite 
PH 2 1 1 2 

 06/39 62/10 99/14 72/32 (cP)ویسکوزیتی

 

 یافته ها

حكام استحداکثر، حداقل، میانگین و انحراف معیار ابتدا 

 .(2 )جدول مشخص شد باند برشي در هر کدام از گروه ها

 توزیع متغیر آزمون کولموگروف اسمیرنف با استفاده از

. لذا به دست آمدنرمال  گروه 4استحكام باند برشي در هر 

گروه از آزمون  4جهت مقایسه استحكام باند برشي در بین 

 توکيو آزمون تعقیبي  ANOVA One-wayپارامتری 

 استفاده گردید.

بررسي نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک 

میزان استحكام باند برشي در گروه های مورد طرفه نشان داد 

جهت  (.P<001/0) شتبررسي تفاوت معني داری دا

 بررسي این تفاوت از آزمون تعقیبي توکي استفاده گردید.

به طور  Morva-Etch اسیداچگروه میزان استحكام باند 

 .(P<001/0) بود گروه هامعني داری بیش از همه ی 

-Etchو  Kimia ،Ultra-Etch اسیداچسه گروه  استحكام باند

Rite بوده و اختالف معني داری بین آنها  با یكدیگر یكسان

 .(3 )جدول مشاهده نشد

 

میانگین و انحراف معیار استحكام باند برشي در :  2 جدول

 گروههای مورد مطالعه

 (MPa)استحكام باند برشي  اسید اچ
 حداقل حداکثر میانگین( ±)انحراف معیار 

 47/6 ± 89/25 69/37 83/9 

Morva-Etch 14/3 ± 81/17 03/25 14/13 
Kimia 84/2 ± 36/17 45/22 95/9 

Ultra-Etch 45/2 ± 76/16 02/21 00/13 
   05 /0   P value< 
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 مقایسه استحكام باند برشي در بین گروههای مختلف:  3جدول 

 P-value گروه گروه

Morva-Etch 
Kimia 001/0 > 

Ultra-Etch 001/0 > 
Etch-Rite 001/0 > 

Kimia 
Ultra-Etch 985/0 
Etch-Rite 848/0 

Ultra-Etch Etch-Rite 966/0 

 

 بحث 

 تر مناسب باند برای راهي دنبال به همواره دندانپزشكان

 مختلفي های اچ اسید بودند. امروزه رزیني مواد و بین مینا

 و اندشده ارائه بازار دندانپزشكي در متفاوت خصوصیات با

 تولیدی محصوالت به برتری معتقد آنها سازندگان تمامي

 رزین کامپوزیت کاربرد معتبر در نتایج به دستیابي در خود

 به بیشتر دسترسي و تر قیمت مناسب به توجه هستند. با ها

 معتبر های مارک با عوامل این ضرورت مقایسة ایراني؛ انواع

 .گردد مي پیش احساس از بیش خارجي

 مینای مقدار یا اچینگ عمق میزان در عوامل مهم از

 اچینگ زمان مدت و اسید غلظت برداشته شده، سطحي

 های غلظت با فسفریک اسید از حاضر تحقیق در (11).است

37%  ((Kimia ,Morva-Etch 38% (Etch-Rite)  35و% 

(Ultra-Etch) نظر شده است که از استفاده شد. گزارش 

 اسید و ریزنشت، اتصال استحكام همچنین اچینگ، عمق

 (12).دارد را بهترین کارآیي %40 تا % 30 غلظت با فسفریک

 مي برده به کار متعددی کننده اچ های محلول امروزه،

 %10-%40فسفریک  اسید به میتوان آنها جملة از که شوند

ژل به کار میرود.  یا آبي محلول صورت به که نمود اشاره

 Wettability) ( مرطوب کنندگي خاصیت آبي های محلول

 عمده ایراد البته شوند، مي شسته راحتي به باالیي داشته و

 دندان سالم سطح اچینگ به منجر که است زیاد آنها سیالیت

 فسفریک اسید ژلي ترکیبات اساس، براین .شوند نیزمي

یا فوم  هیدروکربن پلیمرهای شامل عموما   که ساخته شدند

باشند.  مي (Thickening)کننده  عوامل غلیظ عنوان به سیلیكا

که  داشتند چسبناک حالتي ولي نبوده سیال ترکیبات این

 قرار دندان سطح روی توده ایصورت  به گردد مي باعث

مسدود شدن  به سریع، منجر شدن خشک دلیل گرفته و به

جدید به  یاچ هارو اسید این شوند. از مجرای سرنگ

 اسید، شامل اسیدی ساخته شدند که-آبي ژل صورت

صورت  به آلي کننده غلیظ عامل سیلیكاسل و کلوئیدال

  (7).ندهست انتخابي

باعث  کننده غلیظ عامل عنوان به سیلیكاسل کلوئیدال

 که طوری به شود، مي ترکیب تیكسوتروپیک خاصیت

 کافي اندازه به حال عین در نبوده و چسبناک ترکیب حاصل

 دارد که دهانه ی سرنگ با قطر کم را مسدود ننماید. سیالیت

 پلي سلولز، متیل شامل کربوکسي آلي کننده غلیظ عوامل

 مي باشند که اسید لیکیآکر های پلي نمک و اکساید اتیلن

  تشكیل را اسیداچدرصد وزني ترکیب  1/0-3معموال  

 حاوی کننده مي تواننداچ ترکیبات دهد. همچنین، مي

 عوامل یا و ها، متیلن بلو دای فلوراید، مانند دیگری اجزای

 (31).باشند ضدمیكروبي

ای به صورت ژل ه هر چند ضریب انتشار اچ کننده

 (3).ر کمتر از اچ کننده های مایع باشدبراب 500ممكن است 

دند استحكام باند برشي نشان دا (14)و همكارانش Gubaاما 

به دست آمده با سه نوع ویسكوزیتي مختلف اسید فسفریک، 

 .متفاوت نمي باشد

های  در بررسي (15)همكارانشو  Perdigaoهمچنین 

خود به این نتیجه رسیدند هر چند مورفولوژی مینای اچ 

شده با ژل اسید فسفریک دارای عامل غلیظ کننده سیلیكا 

از ژل اسید فسفریک دارای عامل غلیظ کننده پلیمر متفاوت 

مي باشد؛ اما تفاوت معني داری در میزان استحكام باند بین 
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 .دارداین دو اسید وجود ن

نشان داد که تفاوت معني داری  حاضر یافته های مطالعه

و  Morva-Etch در میزان استحكام باند برشي میان گروه

ها وجود دارد. ممكن است ترکیبات متفاوت  اسیداچسایر 

های به کار رفته در این مطالعه موجب اختالف  اسیداچ

به وجه با تاستحكام باند برشي به مینای دندان شده باشد. 

 PH بوده و مقدار 1-2ها در محدوده ی  اسیداچ PH اینكه

-Etch اسیدفسفریک PHهمانند  Morva-Etchاسید فسفریک 

Rite، 2 مي باشد، به نظر نمي رسد PH در میزان  ها اسیداچ

تاش و فراستحكام باند برشي تأثیر داشته باشد. هر چند 

بر  اسیداچهای مختلف  PHدر بررسي تأثیر  (16)همكارانش

میزان استحكام باند به مینای دندان به این نتیجه رسیدند که 

بیشترین نیروی باند مربوط به گروه هایي بود که با اسید 

اچ شده  =1PHو پس از آن با  =4/0PH با %37فسفریک 

 .بودند

سید اهای مختلف نشان داد  اسیداچبررسي ویسكوزیتي 

ن بیشتریها  نسبت به سایر اسیداچ Morva-Etchفسفریک 

 به نظر  . بنابراین(1)جدول  میزان ویسكوزیته را دارد

 ،سیداچابیشتر این ندگي بو چسمیزان ویسكوزیته  مي رسد

ی دندان و میزان بر مینا اسیداچتأثیر بهتر این  موجب

 (17)ح پوردر مطالعه فت استحكام باند برشي بیشتر شده باشد.
نشان داده شد که اسید فسفریک ایراني و خارجي تفاوت 

معني داری در استحكام اتصال سطوح مینایي آماده سازی 

شده ندارند و نتایج کوتاه مدت استحكام اتصال حاصل با 

اسید ایراني مناسب و در حد اسید خارجي مي باشد. با این 

های ایراني از روی  اسیداچحال در این بررسي، شستن 

 های خارجي بود که  اسیداچندان مشكل تر از سطح د

 های ایراني اسیداچتواند مربوط به چسبندگي باالی  مي

 .باشد

باند به مینا یک پروسه به نسبت ساده است که نیازمند  

باشد. در مسائل تكنیكي عمده یا دشواریهای خاص نمي

مطالعات البراتواری استحكام باند برشي کامپوزیت به مینا 

مگا پاسكال محاسبه شده است. چنین  20حدود در 

استحكام باندی، گیر کافي برای طیف وسیعي از اعمال 

گزارش شده است که  (18و19).نمایدترمیمي فراهم مي

مگاپاسكال برای مقاومت در  17استحكام باند در حدود 

برابر استرسهای انقباضي کامپوزیت ضروری است تا از 

 (20).میم ممانعت کنددباند شدن مارژینال در تر

، Kimiaهای  اسیداچدر گروهي که از  حاضر، در مطالعه

Ultra-Etch و Etch-Rite  استفاده شد بود به ترتیب میزان

گزارش  Mpa 76/16و  36/17، 81/17استحكام باند برشي 

با یكدیگر  معني داری شد که از لحاظ آماری تفاوت

این گروه ها میزان در  Eick(20)نداشتند. با توجه به مطالعه 

ود وج ،استحكام باند الزم جهت جلوگیری از دباند ترمیم

مگا پاسكال به  20دارد. اما جهت دستیابي به استحكام باند 

گیر کافي برای طیف وسیعي از اعمال  منظور اینكه بتواند

 ر، مي توان با استفاده از مواردی نظی(81و91)ترمیمي فراهم کند

، زمان اچینگ (21)سازی سطحشیوه های مختلف آماده 

 میزان استكام باند برشي را افزایش داد. (22)طوالني تر

خود پس از بررسي  در مطالعه ی (23)همكارانشنجفي و 

 های مینایي بعد از اچینگ بااستحكام باند ریزبرشي نمونه

-Morva-Etch ،Kimia ،Ultra استفاده از اسیدهای

Etch،Super Etch  وEtch-Rite  نشان دادند تفاوت آماری

داری بین مقادیر استحكام باند ریزبرشي نمونه ها به معني

در  این های مختلف وجود ندارد. اسیداچدنبال استفاده از 

استحكام باند برشي در  که در مطالعه حاضراست حالي 

به طور معني داری از سایر گروه ها  Morva-Etch گروه

ال نوع ماده اتص ،در زمان اچممكن است تفاوت بیشتر بود. 

دهنده و شرایط انجام آزمون استحكام باند در دو مطالعه 

موجب این اختالف در نتایج شده باشد. در مطالعه نجفي 
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به  Margin Bondثانیه استفاده شد و از  30به مدت  اسیداچ

 بود.ان عامل اتصال دهنده استفاده شده عنو

و  Panahandehدر راستای نتایج این مطالعه 

اچ سید دو اثر ا vitro in نیز که به بررسي (24)همكارانش

kimia  وEtch-Rite  یتي زکامپوی یزنشت ترمیمهاربر

و  Kimia اسیداچپرداختند به این نتیجه رسیدند که دو 

Etch-Rite  شرایط یكساني در خصوص میزان ریزنشت

 . با توجه به اینكه برخيترمیم های کامپوزیتي دارند

 استحكام باند و میزان ریزنشت بین نشان داده اند مطالعات

 بنابراین نتایج ریزنشت ،(25)ارتباط معناداری وجود ندارد

  . باشد بیانگر میزان استحكام باند نمي تواند

-Morvaان دادند اسید ایراني نتایج مطالعه حاضر نش

Etch  به طور معني داری بیشترین میزان استحكام باند برشي

ها دارد و به  اسیداچدر میان سایر  Mpa 89/25را با مقدار 

گیر کافي برای طیف وسیعي از اعمال  طور کامل مي تواند

 در برابر استرسهای انقباضي کامپوزیت ترمیمي ایجاد کرده و

 (18-20).مقاومت کند

و  SEMبا بررسي تصاویر  (26)رافعيدر مطالعه ی 

 و Morva-Etch، Kimiaی اچ هامقایسه الگوی اچ در اسید

Ultra-Etch الگوی ایجاد شده توسط اسید  مشخص شد

Ultra-Etch وتر فرم یكنواخت  و هنظم بیشتری داشت 

 .هدیكساني از اچینگ منشورهای مینایي را نشان مي د

الگوی منظم تری نسبت به اسید  Morva-Etch همچنین

Kimia با  ،نمونه ینایجاد کرده بود که این نظم در چند

Ultra-Etch در  نیزنواحي محیطي منشورها  . برابری مي کرد

خوردگي عمیق تری را  Kimiaو  Morva-Etch یاچ هااسید

ممكن است منظم تر بودن الگوی بنابراین  دادند. مي نشان

همچنین و  Kimia اسیداچنسبت به  Morva-Etch اچ در

 درمینایي  ینواحي محیطي منشورها  خوردگي عمیق تر

Morva-Etch  ی ها اسیداچنسبت بهUltra-Etch   وEtch-

Rite، میزان استحكام باند برشي  موجب تفاوتMorva-

Etch شده باشد. ها اسیداچسایر  با 

، (27)در تحقیق شیرمحمدی و همكارانشدر همین راستا 

تفاوت مورفولوژیكي دیده شده در قسمتهای اچ شده با 

 در مقایسه با اسید Scotchbond (3M ESPE,USA) اسید

Kimia Aghel manesh,Iran))،  نظم و ترتیب بیشتر الگوهای

تشكیل شدن  و Scotchbond اچینگ ایجاد شده توسط اسید

بود  Kimia اسید بیشتر رسوبات در قسمتهای اچ شده توسط

 .باعث کاهش گیر رزین به مینا شود که این امر ممكن است

 Scotchbondگیری خوردگي بیشتر اسید اندازههم مورد آخر 

طالعه باتوجه به اینكه م .توسط دستگاه آنالیز تصویری بود

ممكن است  ،انجام شده است (27)شیرمحمدی و همكارانش

در طول سالهای گذشته  Kimia اسیداچتغییر در ترکیب 

میزان تشكیل رسوبات و اثرات منفي آن را به حداقل رسانده 

نیز در مطالعه ی خود بر عدم  (24)باشد. پناهنده و همكارانش

تأکید  Kimiaی جدیدتر ها اسیداچتشكیل رسوبات توسط 

 با توجه به محدودیتهای این مطالعه، پیشنهاد  نموده اند.

باند، میزان ریزنشت بررسي و  مي شود عالوه بر استحكام

 ارزیابي شود. نیز تاثیر باندینگهای مختلف

 گیرینتیجه

 Morva-Etch اسیداچبر اساس نتایج این مطالعه،  

بیشترین استحكام باند برشي به مینا در میان سایر گروه ها 

-Etchو  Kimia ،Ultra-Etch اسیداچداشته است و سه را 

Rite نا رابه می نیز استحكام برشي کافي جهت حفظ باند 

 کنند. ایجاد مي

 تشکر و قدردانی
A-10- این مقاله برگرفته از طرح پژوهشي به شماره

 مصوب شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 10-757

ر دبوده و نویسندگان مقاله از کلیه کارشناساني که  زنجان

 قدرداني مي نمایند. انجام این پژوهش یاری نموده اند؛
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